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Drukarka fiskalna

DEON E

DEON E • Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie, stworzona dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż z użyciem komputera, laptopa czy palmtopa, lub
tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię. Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.
Mechanizm drukujący • Bardzo wydajny wewnętrzny akumulator, możliwość wydrukowania nawet 2,5 tysiąca paragonów bez zasilania. Dzięki zastosowaniu mechanizmu drukującego typu
“clamshell” wymiana rolki paragonu jest dziecinnie prosta, odbywa się na zasadzie: “wrzuć i pracuj”. Wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej firmy Fujitsu, bardzo szybko i cicho drukuje
paragony oraz niezbędne raporty oraz faktury VAT. Program pracy drukarki inteligentnie zarządza "zagęszczaniem" wszystkich wydruków, maksymalnie oszczędzając papier, nie pozostawiając
niezadrukowanych powierzchni pomiędzy wydrukami.
Paragon z pełną informacją • DEON E ma możliwość zaprogramowania i drukowania na paragonie graficznego logo użytkownika w nagłówku oraz dowolnej grafiki w stopce paragonu. Dzięki
specjalnej formatce użytkownik może ze swojego programu wydrukować dowolny wydruk niefisklany, również fakturę niefisklaną. Na takich wydrukach można umieszczać kody kreskowe o
regulowanej wysokości, kody QR oraz dowolne z 10 zaprogramowanych wcześniej w pamięci drukarki pliki graficzne.
Komunikacja • Drukarka może komunikować się z komputerem poprzez nowoczesne złącze USB lub tradycyjne RS232 za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w
Polsce. Po zamontowaniu opcjonalnego modułu Bluetooth można korzystać z przenośnej pracy drukarki komunikując się z komputerem, laptopem lub palmtopem bez dodatkowych
przewodów.

Parametry danych
liczba towarów
liczba stawek PTU
liczba kasjerów
nazwa towaru
obsługa waluty euro
elektroniczna kopia

150 000
7
bez ograniczeń, zależna od programu magazynowego
40 znaków + 3 linie opisu towaru
tak (wielowalutowość)
karta SD NOVITUS, 4 GB (pojemność ok. 2,5 mln paragonów)

Mechanizm drukujący
rodzaj
termiczny, typu „wrzuć i pracuj” FUJITSU FTP 628
szerokość papieru • długość rolki 57 mm • 30 m
Klawiatura
rodzaj
liczba klawiszy

alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem
23 w tym 4 z przypisanymi funkcjami

Wyświetlacz
klient
kasjer

alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków
alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków

Złącza
złącza komunikacyjne
współpraca z urządzeniami
sterowanie szufladą

1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth – opcja)
komputer, palmtop, laptop itp.
tak (aktywna)

Zasilanie
z sieci
awaryjne

zasilacz zewnętrzny 230 V/12 V, 1 A
akumulator 7,2 V, 2 Ah

Gabaryty
Waga

0,65 kg

229 mm
58 mm

94 mm

Dane kontaktowe
Partnera Handlowego
Novitus

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży
Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając
najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus
należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 444 07 20
tel. +48 18 444 07 90
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